MR
07 november 2016
Aanwezig: Minet, Mari, Henny, Kitty, Els, Roy,Helen.

01.Opening
Kitty opent de vergadering.
02.Directie info/antwoorden op vragen MR aan directie
 De MR vergadering van 22-06-2017 vervalt. Nieuwe datum: dinsdag 20-06-2016. Dit is
de laatste vergadering en Kitty en Els nemen dan afscheid.
 Wij krijgen uit handen van Minet de financiële kwartaalanalyse.
 Waar blijft het onderzoek van Berry Thomas wat opgesteld zou worden om de ouders
te peilen voor clustering? De audit heeft op beide scholen plaats gevonden. Hier
komen actie/verbeterpunten uit, deze worden eind november in het team besproken.
Deze punten worden opgenomen in het schoolplan. Eerst moet alles zorgvuldig in
beeld gebracht worden en daarna kunnen de ouders hierin meegenomen worden.
03.Bespreken ingebrachte informatie en mededelingen directie
Verwerkt in punt 02.
04.Ingekomen post
 We hebben een brief ontvangen over de nieuwe leerlingenraad. De MR speelt daar
ook een rol in. Els zal 22 november en 11 april van 14.45-15.30 uur aanschuiven en
Kitty zal aanschuiven op 17 januari en 20 juni.
 We betreuren het dat we geen rechtstreekse info gehad hebben van de GMR. Verder
was er onduidelijkheid over het mailtje van Riny. Hierin gaf hij aan dat hij de
contactpersoon van de GMR voor onze school zou zijn, terwijl Mariska in de GMR zit.
Dit wordt nagevraagd aan Mariska.
 De oudergeleding van de MR heeft geen verslag van de OR ontvangen . We nemen dit
even op met Greetje/Eelke.
05.ARBO
In de week van 5 december zal de ARBO- werkgroep weer een rondgang door de school
maken. Mari zal de EHBO dozen voor zijn rekening nemen en Helen zal 2 klassen samen met
een ouder bekijken. Helen maakt het verslag.
06.GMR
Verwerkt in punt 0.4.
07.Zaken voor advies en instemming
Deze zijn er op dit moment niet.

08.Speerpunten
 Proces van clustering kritisch volgen.
 Schoolresultaten blijven volgen.
 YAG blijven volgen.
 Implementatie van de nieuwe rekenmethode Reken zeker.
 Proces van invoering Hoorns model.
 De voortgang van Engelse les kritisch blijven volgen.
09.Rondvraag
Geen.
10.Sluiting
Kitty sluit de vergadering.

